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1.  כללי – מטרת העבודה 

  

 
1.1 תחבורה הינה מקור הרעש העיקרי בערים גדולות בכלל ובתל אביב -  יפו בפרט. מפת הרעש 
מתחבורה, מהווה בסיס מידע וכלי תכנוני יעיל לאיתור אזורים החשופים לרעש תחבורתי. עיריית תל 
אביב יפו, הייתה העירייה הראשונה אשר ביצעה פרויקט מיפוי רעש מתנועת תחבורה (כלי רכב ורכבות) 

בכל שטח העיר.  
  

1.2 ביצוע מיפוי רעש סביבתי בעיר תל אביב – יפו, התחיל בשנת 1995 ביוזמת הרשות לאיכות 
הסביבה ואף הומלץ במסגרת תכנית אסטרטגית לתל אביב – יפו, בהתאם למסמך "פרופיל העיר" משנת 

2002. ביצוע המיפוי תואם להנחיות האמנה של האיחוד האירופי.  
  

1.3 במהלך שנת 2003, בוצע מיפוי חשיפה לרעש מתנועה בכבישים ת"א -   יפו במצב הקיים, באמצעות 
מודל ממוחשב מסוג Sound Plan.  בהמשך, במהלך שנות 2004 ו-  2005 בוצע מיפוי חשיפה לרעש 

מתנועת רכבות במצב שיא הרעש החזוי בשנת 2010.  
  

1.4 מפת הרעש תל אביב – יפו, מוצגת כשכבה במערכת  GIS העירונית, זו מהווה כלי תכנוני חשוב 
אשר נותן נתונים אקוסטיים לגבי רעש התחבורה הקיים ומסייעת לקהילת המתכננים בביצוע פרויקטים 

בעיר תל אביב וכן משמשת כמקור מידע בנושא הרעש לציבור הרחב.  

1.5 פיתוח מואץ של העיר, בניית בתים וכבישים וכן פרויקטים כמו הרכבת הקלה ומערכת נת"צים, משנה 
את בסיס הנתונים הפיסיים (מבנים, כבישים ונפחי התנועה) וגורם לשינויים במפלסי הרעש באזורים 

השונים של העיר ואף לשינוי בחשיפת האוכלוסייה לרעש שמקורו בתנועת תחבורה.   
כתוצאה מכך, עם השנים חלה  ירידה באמינות המפות. לכן, יש צורך בעדכון תקופתי של מפת הרעש על 

בסיס נתונים חדשים.   

1.6 מפת הרעש עודכנה בפעם האחרונה בשנת 2008, והיא התייחסה לשינויים בבינוי ובתנועה בשנים 
שעברו. כמו כן, כמטרה נוספת של העבודה, בוצע מיפוי של אזור התוכנית של הרכבת הקלה (קו אדום) 

בקטע העילי (שד' ירושלים) בשני המצבים העתידיים – לפני ולאחר הביצוע והשוואת המפות הנ''ל.   
בעדכון זה נעשה שימוש בגרסה מעודכנת של תוכנת SoundPlan 7.0, בעזרתה נעשו חישובים 
אקוסטיים ונבנתה מפת רעש, אשר מספקת אפשרויות חדשות במיפוי הרעש ומאפשרת להגיע לתוצאות 

מדויקות יותר. בין היתר, נעשה שילוב של מפות רעש מכבישים ורכבות בשעות יום במפה אחת. 
 

1.7 בעתיד, כתוצאה מביצוע פרויקט הקמת הרכבת הקלה בתל אביב יפו, ישתנו סדרי התנועה באזור 
התכנית ובדרכי הגישה, דבר שיגרום לשינויים במפלסי רעש תחבורתי באזורים שונים של העיר. כמו כן, 

הרכבת הקלה תהווה מקור רעש תחבורתי נוסף העלול להשפיע משמעותית על תמונת הרעש בעיר.  
  

1.8 לאור הנ''ל הוחלט לעדכן את מפת הרעש הנוכחית (2018) בהתבסס על נתוני התנועה הנכונים 
לשנת 2015 (טרם תחילת ביצוע פרויקט הרכבת הקלה), המערכת הכבישים והבינוי הקיים בעיר כיום 
(2018). מפה זו, תשמש בסיס להשוואת מצבים של חשיפה לרעש התחבורה ברחבי העיר לפני ולאחר 
ביצועם של פרויקטים תחבורתיים גדולים המתבצעים כיום, לרבות קווי הרכבת הקלה בעדכון הבא של 

מפת הרעש הצפוי בשנת 2023 לערך.  
 

1.9 מהסיבות המפורטות לעיל, העדכון הנוכחי אינו מתייחס לשינויים הזמניים בתנועה שנגרמו בעקבות 
עבודות הבנייה וכן למצב התנועה הצפוי לאחר הפעלת רק''ל.  
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כמו כן, במסגרת העדכון לא נעשתה התייחסות לשינוי בתנועת הרכבות הכבדות במסילה בציר איילון 
מהסיבות הבאות: 

א)  משטר הרכבות בציר איילון, עובר כיום הליך חשמול המסילה עפ''י תכנית תת''ל 18 וכן צפוייה 
בעתיד הוספת מסילה רביעית עפ''י תת''ל 32. לפיכך, המצב מבחינת הרעש עלול להשתנות 
משמעותית בשנים הקרובות ולכן תידרש בדיקה מפורטת במסגרת העדכון הבא של מפת רעש, 

בהתייחסות לתחזית תנועת הרכבות בשנות 2030. 
ב)  מצב התנועתי הקיים בשנות 2015 – 2018, לפני חשמול המסילה לא השתנה מהותית 
מהתחזית לשנת 2010 שנלקח בעדכון הקודם (2008) ולכן רמת הרעש מהרכבות במפת הרעש 

הנוכחית, עדין רלוונטית ברמה סבירה.  
  

2.  הקריטריונים לרעש מכבישים ורכבות 

  

  
2.1 קריטריונים לרעש מכבישים 

2.1.1 בהתאם למסמך ''מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים'', מאי 2011 (בהמשך ''המתודולוגיה'') 
המהווה עדכון של הנחיות הועדה הבין -  משרדית לקביעת קריטריונים לרעש מכבישים מ-  2/99 (להלן 
''ההנחיות''), יש לנקוט באמצעים אקוסטיים להפחתת רעש מדרך חדשה או קיימת בה מתוכנן שינוי פיזי 
Leq =  במסגרת הליך סטטוטורי, כאשר מפלס הרעש החזוי ב-  1 מ' מחוץ למבנה גבוה מהקריטריון של
dB(A) 64 למבנים המוגדרים כמבנה ב' (מגורים) ו-  Leq =  59 dB(A) למבנים המוגדרים כמבנה א' 

(מבנה ציבור המשמש כבית חולים, בית הבראה, בית אבות עם מחלקה סיעודית, מוסד חינוך). 
  

2.1.2 בפרויקטים של בנייני מגורים חדשים הסמוכים לכבישים קיימים, דורשת עיריית תל אביב -  יפו 
נקיטת אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש מתנועה בכבישים במסגרת טיפול במעטפת הבניין (מיגון 
דירתי), תוך טיפול בחלונות, דלתות, ארגזי התריסים, התקנת מזגנים ותכנון פונקציונאלי כך שמפלס 

הרעש בתוך חדרי מגורים לא יעלה על dB(A) 40 במצב של חלונות סגורים בשעת השיא של הרעש.  
למבנים רגישים לרעש כגון בתי חולים, בתי אבות, בתי ספר וכו', מתייחסים לקריטריונים כנמוכים       ב-  

dB(A) 5 מהקריטריונים למגורים.  
  

2.2 קריטריונים לרעש מרכבות  
  

2.2.1 הערכים המרביים המותרים מתנועת רכבות על ידי המשרד להגנת הסביבה, נקבעו בהתאם 
לטיוטת ''תקנות מסילות הברזל (רעש ורעידות ממעבר רכבות) – 2001, גרסה 22a. מפלסי הרעש שווי 
– הערך Leq, dB(A) המרביים המותרים מתנועת רכבות בחזית מבנה מתוכנן, יהיו כפי שמתואר 

בטבלה למטה:   
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סוג מבנה  

  
   Leq, dB(A) רעש מחוץ למבנה,

  
שעות היום 

  
שעות הלילה  

מוסדות ציבור     
  52   62 רגישים לרעש  
בתי מגורים באזור     

  55  65 מגורים 
  

הערה: למבנים, אשר על פי ייעודם, אינם נמצאים בשימוש בשעות הלילה, יש להשתמש רק בערכי 
הרעש לשעות היום.  

  
2.2.2 מפלסי הרעש המרביים המותרים, תלויים ברעש הרקע מתנועת כלי רכב.   

כאשר רעש הרקע נמוך, המפלסים המותרים הנם:  
dB(A) 65 בממוצע בשעות היום ו-  dB(A) 55 בממוצע בשעות הלילה בחזית מבנה מגורים ותואמים 

לערכים שבטבלה הנ"ל. במידה ומפלסי רעש רקע קרובים או עולים מעל מפלסי הקריטריון, אז מפלסים 
מרבים קובעים לפי גרפים הבאים:  
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2.3  רעש מצטבר (כבישים ורכבות)  
  

על פי הנחיות של המשרד להגנת הסביבה לתסקירי השפעה על הסביבה, מפלס רעש מצטבר (כלי רכב 
+ רכבת) לאחר שינויים, לא יעלה על dB(A) 70 בממוצע לשעות היום ובתנאי כי רעש שמקורו בתשתית 

שהתווספה (כביש או מסילת רכבת) לא יעלה על הקריטריונים שהוזכרו לעיל.  
כאשר רעש הרקע לפני השינויים, הינו מעל dB(A) 70, מפלס הרעש המצטבר לא יעלה על רעש הרקע 
לפני השינויים ובתנאי כי רעש שמקורו בתשתית שנוספה (כביש או מסילת רכבת) לא יעלה על 

הקריטריונים שהוזכרו לעיל.  
  

2.4 סימון אזורי חשיפה במפת הרעש 
 

  .dB(A)  -בתרשים למטה מוצגים צבעים האופייניים במפת הרעש עפ''י רמות חשיפה לרעש ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בהתאם לקריטריונים לרעש המפורטים לעיל ניתן להתייחס לרמות החשיפה שבתרשים הנ''ל:  
  

-  רמת חשיפה פחות מ-  dB(A) 55 (צבע לבן) נחשבת כנמוכה בסביבה אורבנית. 
-  רמת חשיפה בין dB(A) 60 – 55 (צבע צהוב) נחשבת כבינונית למגורים וגבולית לחשיפה 

הדורשת מיגון אקוסטי למבני ציבור רגישים לרעש. 
-  רמת חשיפה בין dB(A) 65 – 60 נחשבת כגבולית לחשיפה הדורשת מיגון אקוסטי למבני 

מגורים וכגבוהה למבני ציבור רגישים לרעש. 
-  רמת חשיפה בין dB(A) 70 – 65 (צבע כתום) נחשבת כגבוהה יחסית הדורשת מיגון אקוסטי 

למבני מגורים ולמבני ציבור רגישים לרעש. 
-  רמת חשיפה בין dB(A) 75 – 70 (צבע אדום) נחשבת כגבוהה מאוד הדורשת מיגון אקוסטי 

מחמיר? מאוד למבני מגורים ולאו מומלצת להקמת מבני ציבור רגישים לרעש.  
-  רמת חשיפה מעל dB(A) 75 (צבע סגול) נחשבת כגבוהה ביותר ומאפיינת לאזורים הסמוכים 
לכביש מהיר (נתיבי איילון)  ודורשת מיגון אקוסטי מחמיר מאוד ולאו מומלצת להקמת מבני 

מגורים חדשים ומבני ציבור רגישים לרעש.  
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3.  עיקר העדכונים במפת הרעש (2018) 

  

  
3.1 המדד העיקרי לרעש מכבישים הוא Lday -   מפלס רעש שווה ערך לשעות היום.     

המדד העיקרי לרעש מרכבות הוא   Lnight & Lday  - מפלס רעש שווה ערך לשעות היום והלילה. 
כאמור בוצע עדכון מפת הרעש בשעות היום בלבד.   

  
3.2 בפרויקט נעשה שימוש במודל גרמני, לחישוב רעש מכבישים בשם RLS90 ומרכבות בשם 
Schall03 המודלים משתמשים במידע תנועתי (נפח והרכב תנועה) וגיאוגרפי (קבצי בינוי 

וכבישים/מסילות).  
  

3.3 בסיסי הנתונים העיקריים הנדרשים לביצוע הפרויקט, נתקבלו מהאגפים הרלוונטיים בעיריית ת''א – 
יפו, כגון מחלקת GIS ואגף התנועה והם כוללים מידע לגבי נפח והתפלגות התנועה, תכניות הבינוי 

והכבישים.   
הוספו למודל האקוסטי מבנים וכבישים חדשים ונעשתה הרצה של המודל העדכני למיפוי חשיפה לרעש.  

  
3.4 מיפוי רעש מכלי רכב נעשה ברחובות עם תנועה של מעל 2000 רכבים במשך היממה. במהלך 
התקופה בין העדכון החדש (2008) לבין שנת בסיס של עדכון זה (2015), בוצעו ספירות תנועה במספר 
רב של צמתים בעיר וכתוצאה מכך נאספו נתוני תנועה לכבישים נוספים. כבישים אלו, הוכנסו למודל 

ובגרסה החדשה של מפת הרעש יש מספר רב יותר של רחובות בהם בוצע חישוב של מפלסי הרעש. 
בוצעו ספירות תנועה גם בצמתים בהם בוצעו ספירות בעבר. נעשתה השוואה של הנתונים החדשים עם 
הישנים וברחובות בהם השתנו נפחי התנועה ביותר מ- 20%, עודכנו נפחי התנועה לקראת ביצוע 
חישובים במודל האקוסטי. יצוין כי ברב המקרים, נפחי התנועה גדלו בעשור האחרון, אך במספר לא קטן 

של רחובות הנפחים קטנו.  
יצוין עוד, כי המצב התנועתי שהיה בשנת 2015 מבחינת הרעש, לא השתנה משמעותית מהעדכון 

האחרון של מפת הרעש (2008).   
  

3.5במפה החדשה הוחלפה שכבת המבנים לשכבה עדכנית, אשר כוללת כעת את כל המבנים הקיימים 
נכון לשנת 2018. 

כמו כן, במפה החדשה, נוספה שכבת מגדלים (מבנים בעלי 15 קומות ויותר), נערכו חישובים ונבנו        
2 מפות רעש לשעות היום: לקומה 2 (4 מ' מעל פני קרקע) ולקומה 15 (45 מ' מעל פני קרקע). 
החישובים של מפלסי הרעש נעשו ללא התחשבות בטופוגרפיה (טופוגרפיה שטוחה) למעט 

כבישים/מסילה, מבנים ומחסומים אקוסטיים באזור ציר איילון.  
  

3.6 מפת הרעש, מחלקת את שטח העיר לאזורים עם רמות רעש ברזולוציה של dB(A) 5 עם צבעים 
האופייניים כמפורט בסעיף 2 לעיל.  

בניית המפות, נעשתה בשיתוף פעולה עם מחלקת GIS כך שהתוצאות תוצגנה במערכת GIS באתר 
האינטרנט של עיריית תל אביב – יפו, לשימוש כלל מחלקות העירייה והציבור הרחב.  

  
4.  המלצות   

  
בעקבות הפעלת קו אדום (2019) וקו סגול (2023 לערך) של הרכבת הקלה, צפויה מערכת התחבורה 
העירונית להשתנות באופן משמעותי. כמו כן, מתוכננים שינויים מהותיים המתבצעים כעת במערך תנועת 
הרכבות בציר איילון (פרויקט חשמול המסילה, הוספת מסילה וקווים לדרום וללוד). לכן מומלץ לעדכן את 
מפת הרעש (מפת רעש מכבישים, רכבת קלה ורכבת כבדה) בפעם הבאה לאחר ביצוע פרויקטים הנ''ל 

בשנת  2023. 
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רשימת מקורות  

  

  
1.  עדכון מפת רעש מתנועת תחבורה (כלי רכב ורכבות) בתל אביב -  יפו ומיפוי רעש רכבת קלה (קו 

אדום). הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב – יפו. תל אביב 2008. 
2.  מיפוי חשיפה לרעש מתחבורה (כלי רכב ורכבות) בתל אביב – יפו. דו"ח מסכם. הרשות לאיכות 

הסביבה בעיריית תל אביב – יפו. תל אביב 2006.  
 .SoundPLAN User's Manual  .3

TRANSIT NOISE AND VIBRATION IMPACT ASSESSMENT. US FEDERAL   .4
TRANSIT ADMINISTRATION. OFFICE OF PLANNING AND ENVIRONMENT. 

  2006
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

בברכה,                  
  
  
  
  

אלכס צוקרמן   
מהנדס אקוסטיקה  


